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KHAN 

THÔNG BAO 
V/v du'ng thirc hin phtro'ng an 03 tii ch ti doanh nghip 

d phông, chng djch Covid-19 dôi vo'i Cong ty TNHH Great Super Vit Nam 
(KCN Sui Tre) 

Can cr Chi thj so 19/CT-UBND ngày 08/10/202 1 cüa UBND tinh Dng Nai 
v vic thrc hin các bin pháp phông, chng djch Covid-19 và ti'rng bu&c phic 
hi, phát trin kinh t - xã hi trén dja bàn tinh Dng Nai; 

Can cir Thông báo s 3334/TB-KCNDN ngày 22/9/202 1 cüa Ban Quán l 
các khu cong nghip Dng Nai v vic ch.p thun phuang an 3 ti ch t?i  Cong 
ty TNHH Great Super Vit Nam (thng s 144 lao dng). 

Xét van bàn s 04/102021 ngày 04/10/2021 cüa Cong ty TNHH Great Super 
Vit Nam v vic xin chp thun dmg thirc hin phiiang an 03 ti ch và cho 
122 ngthi lao dng thi khOi doanh nghip trâ v dja phiiang (s lao dng thc 
t khi doanh nghip thirc hin phixang an 3 ti ch). 

Ban Quãn l các khu cong nghip chip thu.n doanh nghip dmg thirc hin 
phuang an 03 ti ch cüa Cong ty TNHH Great Super Vit Nam tir ngày 
10/10/2021. 

Tng s lao dng dung thirc hin phrnmg an 03 tai  ch và duçic chip thun 
tr& v dja phuo'ng là 122 nguôi gm: Long Khánh 118 nguôi; Cm M5 02 
ngix?i; Thng Nht 02 nglzii. 

Sau khi nhn duçc Thông báo chip thun cüa Ban Quán l các khu cong 
nghip; doanh nghip nhanh chóng báo cáo cho UBND huyn, thành ph nai 
tip nhn ngu&i lao dng tr& v d ducic hu&ng dn thu tilc dim ngtri lao dng 
v nai Cu trü. Doanh nghip thrc hin xét nghim cho toàn b ngithi lao dng 
bng phucmg pháp RT-PCR am tInh (mu dan hoc mk gop)  trong th&i gian 03 
ngày k tr ngày ly mu; b trI phuang tin dua don tp trung (tru&ng hcp 
doanh nghip t chirc cho nguii lao dng trà v dja phuang bng phuang tin 
Ca nhân thi phài dam bão vic di chuyn dugc thirc hin an toàn, không lay 
nhim và doanh nghip chju trách nhim trong vic cp Gi.y xác nhn cho 
ngithi lao dng tri v dja phuang). Ngu&i lao dng tri v dja phucmg phài khai 
báo vâi Trung tam Y t xA, phu&ng, thj tr.n nai cu trü, tr theo dôi süc khOe ti 
nhà 07 ngày, th1rc hin nghiêm quy dnh 5K. 
S6 26, dtx&ng 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên HOa, tinh Ding Nai 
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Ban Quân 1 các khu cong nghip thông báo dn Cong ty TNHH Great 
Super Vit Nam bi&, thçrc hin./.  -uL 

Noi nh1n: 
- Nhu trên; 
- UBND TP. Long Khánh; 
- UB cãc huyn: Thông Nhat, Cam M' 
- Cong an TP. Long Khánh; 
- Cong an các huyn Thông Nhât, Cam M; 
- Cong ty CP Sonadezi An BInh (phôi hcp); 
- PhO Truâng ban (phôi hqp chi dao); 
- Các phông vã Tning tam (thuc hin); 
- Website Ban Quãn 1; 
- Luu: VT, QLDN (N) 
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